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   SIRET HV
PLÁŠŤ PŁASZCZ
0311 0058 xx XXX

1 20MOQ  

MATERIÁL: 100 % polyester s pěnovou PU vrstvou 
MATERIAŁ: 100 % poliester z powłoką ze spienionego PU

VELIKOSTI ROZMIARY: S–XXXL

BAREVNOST KOLOR:

41

navy
granatowy

96

refl exní oranžová
odblaskowy pomarańczowy
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

79

refl exní žlutá
odblaskowy żółty
EN ISO 20471: 2013 (Class 3)

• nepromokavý a větru odolný prodloužený plášť s kapucí v límci 
• ergonomický střih a ohebný fl exibilní materiál 
• délka 120 cm, prodloužený střih, vodní sloupec 2000 mm
• celopropínací přední zip překrytý légou s uchycením na plastové druky
• spodní lem rukávů lze polohovat drukem

• wodoodporny, wiatroszczelny przedłużany płaszcz z kapturem chowanym 
w kołnierzu

• ergonomiczny krój, elastyczny materiał
• długość 120 cm, wydłużany krój, 

wodoodporność: 2000 mm słupa wody
• z przodu na całej długości zamek błyskawiczny kryty plisą na zatrzaski
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BAREVNOST KOLOR:

79

  LYME HI-VIS ANTISTATICKÝ PLÁŠŤ DO DEŠTĚ
ANTYSTATYCZNY PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWY WYSOKIEJ 
WIDOCZNOŚCI
0311 0046 79 XXX

1 1MOQ  

NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE 

NORMY: EN 340, EN 343, EN 1149-5, EN 471

MATERIÁL: 99 % polyester, 1 % antistatické vlákno (PU nátěr), gramáž: 155 g /m² 
MATERIAŁ: 99 % poliester, 1 % włókno antystatyczne (powlekane PU), waga: 155 g /m²

VELIKOSTI ROZMIARY: S-5XL

BAREVNOST KOLOR: refl exní žlutá odblaskowy żółty

• Hi-Vis plášť do deště s kapucí, zapínání na druky, raglanový střih, refl exní pruh 
• délka do výšky stehen • antistatický • ochrana proti dešti, vodním po-
střikům, unikající nebo kapající vodou • (platí pouze pro vodu a nezávadné 
tekutiny) • antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení společně 
s antistatickými kalhotami

• płaszcz przeciwdeszczowy wysokiej widoczności o raglanowym kroju, 
z kapturem, kieszenią, zapinany na zatrzaski, posiada taśmy odblaskowe 
• długość do połowy uda • antystatyczny • zapewnia ochronę przed 
deszczem, opryskami wodą, cieknącą lub kąpiącą wodą (ochrona dot. 
wyłącznie wody i niestanowiących zagrożenia płynów) • właściwości an-
tystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony w połączeniu 
z antystatycznymi spodniami
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 THORAS 428A
0301 0364 79 XXX

1 20MOQ  

MATERIÁL: SIOPOR® Ultra: 100 % polyester s 100 % PU vrstvou; ±195 g /m²
MATERIAŁ: SIOPOR® Ultra: 100 % poliester powlekany 100 % PU; ±195 g /m²

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

BAREVNOST KOLOR: refl exní oranžová odblaskowy pomarańczowy

• Hi-vis bunda do deště • 100 % voděodolná/větruodolná/vysoce prodyšná 
• Vlhkost odvádějící vrstva na vnitřní straně/pohodlná/vysoká odolnost 
proti roztržení • Podlepené švy • Délka zadní části 108 cm(L) • Odepínatel-
ná kapuce s ochranou brady/zip krytý dvojitou klopou • Pletené manžety 
v rukávech • Zip na vnitřní podšívce pro možnost umístění loga + odepína-
telná vnitřní podšívky

• Kurtka przeciwdeszczowa Hi-Vis • Szczelne, klejone szwy • Odczepiany 
kaptur z ochroną podbródka/Zapinana na zamek kryty podwójną plisą 
• Dziane wiatrołapy w rękawach • Z tyłu podszewka z zamkiem umożliwia-
jąca wykonanie logo+odpinana pikowana podszewka
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